
         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลขุนตาล  อ.ขุนตาล  จังหวัดเชียงราย   

ที่  ชร 0033.301/720                   วันที่   9 กันยายน 2565 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน และ ขออนุญาตนำเผยแพร่บน        
        เว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุนตาล       
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนตาล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.เรื่องเดิม 
โรงพยาบาลขุนตาล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลขุนตาล ประจำปี

งบประมาณ 2565 เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

2.ข้อเท็จจริง 
โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔ กำหนดให้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT 11  รายงานสรุปผลการดำเนินการ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข นั้น  

3.ข้อพิจารณา 
3.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบ 12 เดือน (เดือน 1 เมษายน 2564 – 31 สิงหาคม 2565)  

โรงพยาบาลขุนตาล มีเรื่องร้องเรียนดังข้อต่อไปนี้ 
                1. เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน 
                           หน่วยงาน จำนวน  6 ครั้ง 

       2. เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน   0 ครั้ง 
                (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้) 

  3.2 ขออนุญาตเผยแพร่ ผ่านเว็ปไซร์ของโรงพยาบาลขุนตาล 

4.ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบพิจรณา 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 

 

       (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
      ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

       อนุมัติ 
       ไม่อนุมัติ 

 

                                                                         (นายอุทิศ ศรีวิชัย) 
                                                        นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง 
 
 



สรุปข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนโรงพยาบาลขุนตาล 

1 เมษายน 2565  -  31 สิงหาคม 2565   

จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด   6  ครั้ง   
1.ด้านพฤติกรรมบริการ  2   ครั้ง  
2.ด้านระบบบริการ  3    ครั้ง   
3.ด้านสิ่งแวดล้อม  1    ครั้ง   

    แหล่งที่มา :  

ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมินผล 

1.ด้านพฤติกรรมบริการ  2  เหตุการณ์ 

1.1. ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน และไม่ระบุชื่อผู้ถูก
ร้องเรียน 

 1. รพ.(ไม่สามารถระบุหน่วยงาน) สิงหาคม
ร้องเรียนผ่าน สสจ.เรื่อง “มีเจ้าหน้าที่ รพ.ไมป่ฏิบัติ 
มติตามนโยบาย รพ.ด้วยการดื่ม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการเป็นประจำ ส่งผลให้มี
อาการมึนเมาและส่งกลิ่นแอลกอฮออล์ในขนาด
ปฏิบัติงานหรือก่อนปฏิบัติงาน” 

1.ทีมรับข้อร้องเรียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ไม่พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหน 

2.จึงได้แจ้งและเน้นย้ำ “นโยบายโรงพยาบาลสี
ขาวซึ่งมีบทลงโทษเรื่องการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ” ในการประชุม
เจ้าหน้าที่ท้ังรพ.ในการประชุมวิชาการ”การ
บริหารจัดการความเสี่ยง” 2 รุ่นเมื่อวันที่ 19 
และ 22 ส.ค.2565 

 

 

ยังไม่พบข้อ
ร้องเรียนลักษณะ
ดังกล่าวในเวลา
ต่อมา 

1.2. ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียนแต่ระบุผู้ถูกร้องเรียน      

2.คลินิก ARI (25 สค.2565) 
“เจ้าที่ชักประวัติวันที่ 25 ตรงจุดตรวจไข้ หวัด ไอ 
คนมีอายุใส่แว่น 
1. พูดจาไม่ดีใส่คนไข้(ตะคอกใส่คนไข้) 
2. ใส่อารมณ์แสดงกิริยามารยาทไม่ดีต่อคนไข ้
3. พยาบาลเป็นเมียเกษตร (ชักประวัติ) 
4. มาหาหมอไม่ใช่มาโรงฆ่าสัตว์ น่าจะพูดจาดีใส่
คนไข้ คนไข้ถ้าไม่สบายใครๆคงไม่ยากมา รพ. 
5. คนไข้ถ้าเป็นคนแก่คงได้ความดันเพิ่มขึ้นอีกโรค
แน่ ตะคอกใส่คนไข ้
 

 

 

มอบหมายให้หัวหน้า OPD ไปดำเนินตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพูดคุยกับผู้ถูกกล่าวหา ในเชิง
บวก 

 

 

ยังไม่พบข้อ
ร้องเรียนกับจนท.
ที่ถูกร้องในเวลา
ต่อมา 

 

 

 

 



ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมินผล 

2.ด้านระบบริการ/ระบบงาน 

ร้องเรียนโรงพยาบาลร้องผ่าน Face Book  

  3. โรงพยาบาล  (5 สิงหาคม 2565) 
“ลูก แม่ติดโควิด-19 หมอรพ.ขุนตาลบอกให้
รอรักษาวันจันทร์ ถามหน่อยถ้าเป็นลูกของ
หมอเองหมอจะรอวันจันทร์ไหม ขอให้ลูกมึงติด
โควิดตาย”  

 

จาก Face Book มีระบุชื่อผู้ร้องและสถานที่
ทำงาน ทีมรับข้อร้องเรียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
จาก 
1.แพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในวันดังกล่าว 
2.เจ้าหน้าที่รพ.สต.ในพ้ืนที่ให้ข้อมูล 
3.เจ้าหน้าที่ Call Center ผู้รบัหน้าที่ประสานจาก
รพสต.กับงาน ER ของ รพ. 
       สรุปว่า จนท.ทีมรพ.และรพสต.ได้ปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีกำหนดไว้ (แนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) ทีมรับข้อ
ร้องเรียนสรุปรายงานเสนอผอ.รพ. ได้มอบหมาย
ทีมรับข้อร้องเรียนทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้น
สังกัดของผู้ร้องเรียน  
             1.เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจและพร้อม
แนบแนวทางของของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
             2.เพ่ือให้ผู้ร้องลง Face Book แก้ไขท่ี
เข้าใจผิดระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 

 

 

หลังจากต้นสังกัด
ผู้ร้องได้รัหนังสือ 
ได้ทำหนังสือตอบ
กลับพร้อม
ข้อความ
FaceBook กล่าว
ขอโทษทีมรพ.
(18 ส.ค.2565) 
 

 

 

 

4 .หน่วยงานโรงพยาบาล  
      7 กรกฎาคม 2565 

    (ร้องผ่าน สสจ.เชียงราย) 
ไม่ระบุผู้ร้อง  “ร้องเรียนเรื่อง การมารับบริการ
ตรวจรักษาโควิด-19 ระบบ SI  รอนานมาก (มา
รับบริการ 12.30 น. ได้รับยาเวลา 15.30 น.) 
และระหว่างที่รอไม่มีใครมาให้ข้อมูล 
  

 
ทีมรับข้อร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ประสานทีมดูแลผู้ป่วยรวมกับทีม SRRT ได้นัด
ประชุม 1.ปรับระบบการดูแล และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ (ดังเอกสารแนบ) 
2.ประชุมชี้แจงแนวทางให้ผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องได้รับ
ทราบ 
 

 

มีข้อร้องเรียน
ใหม่เรื่องมารับ
บริการตรวจแล้ว
ไม่รับยารักษา 

 

 

 

 

 

 

 



2.ด้านระบบบริการ/ระบบงาน (ต่อ) 

 5. ญาติผู้ป่วยโควิดโทรศัพท์ร้องเรียน 
(สิงหาคม 2565) 
ญาติโทรศัพท์มาห้องยา บอกว่า “ผู้ป่วยชื่อ
นายสมหมาย มาตรวจโควิดตั้งแต่ตอนบ่าย
แล้วตอนนี้ (16.00น.) ไม่ได้รับยา และจนท.
รพ.ให้กลับบ้าน” 

 
ทีมรับร้องเรียน ได้สอบถามข้อมูล พบว่า 
ข้อมูลจากญาติผู้ป่วย 
   1.ผู้ปว่ยมารอที่จุดรอรับการตรวจโควิดที่จุด
บริการด้านหน้ารพ. 
   2.ได้วัดไข้ และความดันแล้ว 
   3.รอรับยาจนหมอจ่ายยาผู้ป่วยอื่นจนหมด แล้ว
ตนเองไม่ได้รับ 
  ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ 
  1.ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีชื่อในระบบ Call Center  

2.จนท.วัด VS. แจ้งว่า ไม่ได้วัดของผู้ป่วยรายนี้ 
(ไม่มีชื่อในเอกสารที่ให้ไปวัด VS.) 
การแก้ไข 

1.ประสานงาน ER ให้รับผู้ป่วยรายนี้เข้าระบบ 
2.ประสานแพทย์ตรวจรักษา 
3.ห้องยาจัดยาให้ แจ้งญาติมารับยา 
 

 

 

ไม่พบข้อ
ร้องเรียนประเด็น
ลักษณะนี้ในเวลา
ต่อมา 
 

 

3.ระบบส่ิงแวดล้อม   

6. เจ้าหน้าที่บ้านพัก (กรกฎาคม 2565) 
  “ร้องเรียนเรื่องปลูกผัก และวางข้าวของกีด
ขวางทางเดินเข้าบ้านพักและทางเดินข้ึน
บันได “ 
 

   ทีมนำและกรรมการบ้านพักได้เชิญ  จนท.รายที่
ถูกร้องเรียนมารับทราบข้อร้องเรียนและให้
ปรับปรุง” 

จากการติดตาม
จากกรรมการ
บ้านพักได้มีการ
แก้ไขตามข้อ
ร้องเรียนแล้ว 

 

 

แหล่งที่มา : 

  

            

                ลงชื่อ…………………………………..                                    ลงชื่อ………………………………………..   

                  (นางอาภรณ์  ทองทิพย์)                                                    (นายแพทย์อุทิศ  ศรีวิชัย) 
              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                                                นายแพทย์ปฏิบัติการ 
                         ผู้สรุปขอ้มูล                                                        ประธานทีม RM/รับข้อร้องเรียน 
                                                                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนตาล     

 


